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छोटा ह्म ू फाम गालात त्माच्मा लेगऱेऩणाभऱेु उठून ददवामचा. त्माची चण खूऩ रशान 

शोती. त्माच ेमभत्र त्माच्माऩेषा खूऩच उंच, भोठे शोते. 
दययोज वकाऱी ह्म ूफामची आई त्माची उंची भोजत अवे. 

"फाऱा, मे. ळाऱेत जामच्मा आधी भरा तुझी उंची भोजू दे. इथे मबतंीरा टेकून वयऱ उबा यशा" 

ह्म ूफाम उबा यशात अवे. ऩण त्माच्मा उंचीत पयक ऩडरेरा ददवनू मेत नवे. तो लाढतच 

नव्शता....लाढतच नव्शता...ऩलूीइतकाच .....छोटा..... 
"अये देला, तुझ ेलडडर आत्ता इथे अवामरा शल ेशोते, त्मांनी काशीतयी उऩाम ळोधरा अवता." 

ऩण ह्म ूफामरा भादशत शोते की त्माच ेलडडर फोटीलय काभ कयीत शोते ल घयाऩावनू खूऩ रांफ 

शोते. 



एक ददलव त्माची आई म्शणारी, " ह्म ूफाम, तुरा उंची लाढलामची अवेर तय तुरा योज 

ताज्मा बाज्मा आणण पऱ खामरा ऩादशजेत." 

म्शणजे बोऩऱा ? ह्म ूफामन ेवलचायर.े " भरा बोऩळ्माच ेवऩू खूऩ आलडत"े 

"बोऩऱा चांगराच,  ऩण फेटा, ऩारक ?" 



" छे, भरा ऩारक बफरकूर आलडत नाशी." " त्माऩेषा भरा पऱ 

खामरा आलडतीर, आंफ,े टयफजू....' 

" आणण अननव, चचकू....कायण शी पऱ ऩण तुरा आलडतात" आई 

म्शणारी. 
"शो, शी पऱ भरा खूऩ आलडतात..." ह्म ूम्शणारा. 
" आणण केऱी, काजू, वंत्री ऩण..." आईन ेवलचायर े

" शो, शी तय पायच चवलष्ट पऱ आशेत. भरा अभरूद आणण चचचं ऩण 

आलडते." 

"ठीक आशे, भी शी पऱ तुझ्मावाठी नक्की 
घेऊन मेईन" आईने वांचगतरे. 

रलकयच ह्म ूआईन ेकेरेरे वलव ऩदाथव खात शोता. 
बोऩळ्माच ेवऩू खूऩच छान रागत शोते, ऩण 

त्मारा वलव पऱे खामरा जास्त आलडत शोती. 
 

अवे वलव ऩदाथव खाऊनशी ह्मचूी उंची तेव्शढीच 

यादशरी, अजजफात लाढरी नाशी.. 



ह्मचू्मा लाढददलवाच्मा ददलळी त्माच्मा आजीन ेत्मारा वलळऴे उऩशाय ददरा. 
"भी तुझ्मावाठी नवलन कऩड ेमळलरे आशेत, आत्ता तुरा ते थोड ेवरै शोतीर, ऩण रलकयच 

तू भोठा झाल्मालय लाऩरू ळकळीर." आजी म्शणारी. 
ह्मनेू कऩड ेघारनू ऩादशरे, वरै शोते. 
" अये ला, मा नवलन कऩड्माभधे तू आत्ताच उंच ददवामरा रागरा आशेव" आजी 
म्शणारी..  



नंतय एके ददलळी त्मांचा ळजेायी, कारेव 

म्शणारा, "भरा काशी व्मामाभप्रकाय भादशत आशेत 

की त्माभऱेु ळयीय ताणर ेजाईर ल त्माभऱेु नक्की 
उंची लाढेर. ददलवबयात पक्त १० मभननटे शा व्मामाभ 

कयाला रागेर. " 

 

ह्मनेू वलव प्रकायच ेव्मामाभ करून ळयीय ताणून 

ऩादशरे, ऩण त्माची उंची तेव्शढीच यादशरी जेव्शढी 
ऩदशर ेशोती. 



ळाऱेतल्मा भरुांनी त्मारा चचडवलण्मावाठी एक गाणे तमाय केरे.... 

"शल ेआशेत, शल ेआशेत.... उंच टाचांच ेफटू.... 

ळाऱेतल्मा वलावत फटुक्मा भरुावाठी...." 

बफचाया ह्म ू.....काम कयणाय.... 

चशेया ऩडरा बफचामावचा.... 



ह्मचू्मा मळक्षषका, मभव शाऩवय म्शणाल्मा, " शे अत्मंत लाईट गाण आशे. ह्म ू, तू एकदभ ठीक 

आशेव. भान ताठ ठेल आणण आत्भवलश्लावाने ऩढेु जा. फाव तुरा पक्त इतकेच कयामच ेआशे." 

 

ऩण त्माभऱेु काशी वलळऴे पयक ऩडरा नाशी. ह्मचूी उंची अजजफात लाढरी नाशी. तेव्शढीच यादशरी. 



ह्मचू्मा आईरा अचधकच काऱजी लाटू रागरी. 
"चर, आऩण गाली जाऊन फध ूकाशी भदत मभऱते का" आई  म्शणारी. 

वलवप्रथभ ते गालातीर शुळाय ल वभजूतदाय व्मजक्तकड ेगेरे. 

" ह्मचूी उंची दवुमाव भरुावायखी लाढवलण्मावाठी आऩण काशी करू ळकता का? आईन े

वलचायर.े 

गालातल्मा त्मा वभजूतदाय भाणवाने ह्मरूा अऩादभस्तक न्माशाऱरे. "शे फघ, 

ह्म ूफाऱा, जेव्शा भदतीची आलश्मकता नवते तेव्शा कोणीच भदत करू ळकत नाशी " 



दवुमाव ददलळी ते डाक्टय गाभव मांच्माकड ेगेरे. त्मंनी ह्मरूा ऩणूव तऩावरे. ते म्शणारे, " 

ह्म,ू तुरा कादशशी झार ेनाशी. कोणताशी आजाय नाशी काशी रोकांची चणच रशान अवते, ऩण 

त्माची तब्मेत एकदभ छान अवते, कऱर?" 

" फाऩ ये, " आईरा यडूच आर.ं " ह्म ूची वभस्मा मा गालातल्मा रोकांच्मा 
वभजण्मा ऩमरकडची आशे." 

आईन ेखूऩ वलचाय केरा. ती म्शणारी, " आता आऩण फै्रन्गीऩानी गालातीर ओझा 
मांच्माकड ेजाऊ मा. त ेआऩरी भदद करू ळकतीर" 

ह्मनेू एक भोठा श्लाव घेतरा आणण म्शणारा, " भराशी तीच एक आळा आशे" 



"मभव फै्रन्गीऩानी, भाझा भरुगा ह्म ूमाची उंची लाढवलण्मावाठी 
आऩण काशी करु ळकार ?" आईने वलचायर.े 

"शे तय खूऩच वोऩ ेआशे" "मभव फै्रन्गीऩानी म्शणारी.  
" उंची लाढवलण्माच ेयशस्म भरा भादशत आशे"  

  

"मभव फै्रन्गीऩानीन ेआऩरा शात ह्मचू्मा डोक्मालय ठेलरा , 
नंतय नतने काशी भंत्र म्शणामरा वयुलात केरी. 
 

"भोठा शो भोठा शो, भोठा शो 
रलकय भोठा शो 
डोक्मारा स्ऩळव केल्मालय 

डोक्मालय शात ठेलल्मालय 

इराज शोईर ऩटाऩट 

भोठा शो भोठा शो, भोठा शो 
रलकय भोठा शो 
जवा तू अवामरा शलाव"   

 

नंतय "मभव फै्रन्गीऩानीने औऴधी ऩत्री ददरी. 
"शी औऴधी ऩान ेऩाण्मात घारनू, त्मा ऩाण्मान ेअंघोऱ कय,  

योज यात्री आठलणीन े....." "मभव फै्रन्गीऩानी वभजालरे. 



ऩढेु एक भदशनाबय ह्मनेू त्मारा वांचगतरे शोते 
तवेच केरे. 

एव्शढे वगऱे करूनशी ह्मचूी उंची तवबूयशी लाढरी 
नाशी. 



कधी कधी ह्म ूफंदयालय फपयामरा जामचा. नतथ ेभोठी भोठी जशाज 

फंदयालय मेत जात अवत. ती फघतांना त्माच ेबान शयऩनू जात अवे. 

आऩल्मा कभी उंचीचा त्मारा वलवय ऩडत अवे. 

एके ददलळी फंदयालय खूऩ वुंदय जशाज आर.े 

"शे तय खूऩच वुंदय जशाज आशे" ह्मचू्मा भनात आर.े 

आजऩमतं भी जेव्शढी जशाज फघीतरी त्माभधे शे वलावत भोठे आशे. 



फाशेय ऩडणामाव प्रलाळाभधे ह्मरूा एक उंच भाणूव ददवरा. 
तो भाणूव तडक ह्म ूकड ेआरा. 
"शॅरो ह्म"ू तो भाणूव म्शणारा. 
"शॅरो फाफा," ह्म ूजलऱ जलऱ ओयडराच.   

फाफांनी ह्मचूा शात धयरा 
आणण दोघे फंदयालरून गालाच्मा 
ददळने ेचार ूरागरे. 



ते "मभव फै्रन्गीऩानी च्मा घयालरून गेरे 

ते डा. गाभव मांच्मा घयालरून गेरे 

गालांतल्मा प्रनतजष्ठत रोकाचं्मा घयालरून गेरे, 

मभव शाऩवय, आणण कारोव मांच्मा घयालरून गेरे 

नंतय ह्मचूी ळाऱा आणण त्माच्मा मभत्रांच्मा घयालरूनशी गेरे 

आणण ळलेटी आई आणण आजीरा बेटरे. 

आणण ऩदशल्मांदीच ह्म ूआऩरी भान, डोके ताठ ठेऊन चारत शोता. 
गालातरा तो वलावत आनंदी भरुगा शोता. 







ह्म ूगालातीर वलावत चणीने रशान, भुरगा आशे. 

मा लेगऱेऩणाभुऱे तो गालात वलावना भादशत शोता. 
प्रत्मेक जण काशी ना काशी वुचवलत अव.े कुणी 
बोऩळ्माच ेवाय प्मामरा वांगत तय कुणी औऴधी 
ऩाने ऩाण्मात घारून त्माने अघंोऱ कयामरा 
वांगत, की ज्मा मोगे ह्मूची उंची लाढेर. 


